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Request for Expressions of Interest
Consulting Services- Firm Selections
Ministry of National Economy 
Government Services for Business Development
Developing the MONE PORTAL AND E-SERVICES
Reference No. CS14

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority has received financing from 
The World Bank, International Development Association towards the cost of the Government Services Busi-
ness Development Project (the Project) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
The Ministry of National economy (MONE) now invites eligible a qualified consulting firms  (“Consultants”)  
to be responsible for designing and implementing the MONE portal and e-services. The firm will be respon-
sible for building Portal and e-services engine and platform. The firm needs to work closely with the MoNE 
ICT team to make sure that the portal will be designed according to objectives of the project within 12 months. 
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications 
and relevant experience to perform the Services. The short listing criteria are:

The firm should has experience in ASP.Net web development for more than 5 years• 
The firm should be specialized in e-services development • 
The firm should be specialized in HTML, CSS, JavaScript • 
The firm should demonstrate the capacity to deliver the required services in the above mentioned areas • 
competently.
The firm should have at least one expert in database administration and design  • 
The firm should have at least four experts; one in system design and architecture; three in ASP.Net de-• 
velopment of required services with at least 5 years of relevant experience.
The firm should have at least one expert in quality assurance (QA). • 
The firm should have practical expertise in carrying out outreach campaigns.• 
The firm should have at least five years of experience in the field of the required services.• 
The firm should have proven experience working with developing a web portals and e-services;• 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection 
and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers 
(“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  In addition, please 
refer to the following specific information on conflict of interest related to this assignment: [insert information 
on conflict of interest related to the assignment as per paragraph 1.9 of Consultant Guidelines].  
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their 
qualifications.
A Consultant will be selected in accordance with the Quality Cost Based Selection (QCBS) method set out 
in the Consultant Guidelines specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and 
IDA Credits, January 2011, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guide-
lines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9:00 am to 2:00 pm or 
requested by e-mail or through MoNE website or World Bank website link 

http://www.mne.gov.ps/images/Portal_TOR.pdf.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by 
fax, or by e-mail by January 15, 2014.
The address referred to above is: 
Ministry of National Economy- Ramallah- Al Masyoun- Ministries Compound- near Supermarket BRAVO , 
Mrs. Ohoud Hammad, 1st floor- PIU
Fax: 02-2981219 Email: ohoudh@met.gov.ps

Dr. Jawad Naji/Minister of National Economy
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International Studio II 2014
In Partnership with 
UNHABITAT 

EAST JERUSALEM URBAN FABRIC 
12-30 January 2014
The International Peace and Cooperation Center (IPCC) and UN-Habitat with 
the support of the Belgium Government open the registration for a unique in-
ternational urban design studio on East Jerusalem Planning issues. The Studio 
will develop strategic and spatial solutions to improve the urban functional-
ity and liveability of Palestinian neighbourhoods in East Jerusalem. Partici-
pants will work with Palestinian and international architects and planners to 
achieve that. The work will include work with community and professionals 
on selected neighborhoods in Jerusalem: with a special focus on Affordable 
housing, public space, urban upgrade and landscape architecture.  
Eligible candidates require a degree in architecture, transportation or road 
engineer, archaeology, economy, geography, sociology or related discipline. 
a limited number of community activists will be accepted. 
the Studio will be in the period between 12/01/14 - 30/01/14 and include 
two intensive weekend workshops, field work and on job training and design 
work.

To apply send a CV to rawan@ipcc-jerusalem.org 
latest by 5 January 2014.

جمعية الزيتونة تلتقي بأعضاء المجلس 
الفلسطيني االمريكي في شيكاغو 

واش���������ن���������ط���������ن  – ض�������م�������ن ج�������ول�������ت�������ه االخ�������������������رة يف 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة االم���ري���ك���ي���ة، ال���ت���ق���ى احسان 
حمايل مسؤول العالقات الخارجية بجمعية 
الزيتونة للتنمية الشبابية امس بمقر املجلس 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي االم�����ري�����ي ع��������ددا م�����ن املؤسسات 
ال��ع��رب��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة يف م��دي��ن��ة ش��ي��ك��اغ��و، حيث 
عقد حمايل لقاءاً موسعاً مع رئيس وأعضاء 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي االم����������ري����������ي، ومجلس  امل�����ج�����ل�����س 
االن�����س�����ان�����ي�����ة، حضره  اإلغ�������اث�������ة  م����ؤس����س����ة  إدارة 
رج���ل االع���م���ال ط���الل ال��زغ��ل��ول رئ��ي��س املجلس 
الفلسطيني االمريي والدكتور غسان بركات 
رئ����ي����س م���ؤس���س���ة اإلغ������اث������ة االن����س����ان����ي����ة واعضاء 
امل���ج���ل���س ن���ب���ي���ل ك������وك وأح�����م�����د زي�������اد اب������و جميل 
ونخبة من رجال االعمال واألطباء واملهندسني 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة يف مدينة  ال������ج������ال������ي������ة  ووج���������ه���������اء 

شيكاغو. 
وض���������ع ح�����م�����اي�����ل ال������ح������ض������ور ب�������ص�������ورة الوضع 

ال����ش����ع����ب الفلسطيني  ي���ع���ي���ش���ه  ال��������ذي  ال�����ح�����ايل 
ب��ك��اف��ة ج���وان���ب���ه، وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه���ه يف 
ظ�����ل ال�����ظ�����روف االق����ت����ص����ادي����ة ال���ص���ع���ب���ة وخاصة 
قطاع التعليم والطلب�ة يف الجامعات واملدارس 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، ك���م���ا ق������دم ح���م���اي���ل ش�����رح�����اً عن  
الزيتونة  ل���ج���م���ع���ي���ة  ال���������زي���������ارة  وم�����ه�����م�����ة  ط����ب����ي����ع����ة 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة االمريكية وال��ل��ق��اء م��ع أبناء 
الفلسطينية والعربية واملؤسسات  الجاليات 
ال�����داع�����م�����ة ووض�����ع�����ه�����م ب������ص������ورة االن�����ش�����ط�����ة التي 
ت�������ق�������وم وت�����س�����ع�����ى ال�����ي�����ه�����ا ج����م����ع����ي����ة ال������زي������ت������ون������ة يف 
س��ب��ي��ل دع�����م ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ط��ل��ب�����ة واقامة 
واملناطق  ال�����ج�����ام�����ع�����ات  امل������س������ان������دة يف  امل������ش������اري������ع 
ال����ت����ي م�����ا زال االح������ت������الل ي����ف����رض ال����ق����ي����ود عليها 
االتفاق  ت���������م  ح������ي������ث   ، وت�������ط�������وي�������ره�������ا  ل����ت����ن����م����ي����ت����ه����ا 
خ����الل ال���ل���ق���اء ع���ى ع��ق��د ورش�����ة ع��م��ل موسعة 
ل��ل��خ��روج ب��اس��رات��ي��ج��ي��ة ت��ع��اون مستقبلية بني 
الزيتونة واملؤسسات واملركز التابعة للجاليات 

الفلسطينية والعربية.
بدوره أكد كل من الزغلول وبركات عى انه 
سيتم ادراج كافة مشاريع الطالب واملؤسسات 
والجامعات ضمن اهم أولويات املشاريع التي 
سيتم دعمها من قبل هذه املؤسسات خالل 

خططها لعام ٢٠١٤.
كما وأكد عى أهمية إقامة عالقة تواصل 
اسراتيجية لدعم قطاع التعليم يف فلسطني 
من اج��ل االستثمار السليم للموارد البشرية 
والعقل الفلسطيني. ويف نهاية اللقاء، شكر 
حمايل باسم جمعية الزيتونة كافة الحضور 
واملؤسسات عى حفاوة االستقبال والتواصل 
والعربية  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة  ل����ل����م����ؤس����س����ات  امل����م����ي����ز 
وأب������ن������اء ال����ج����ال����ي����ات يف ام����ري����ك����ا وت����أك����ي����ده����م عى 
اس��ت��م��رار دع��م��ه��م وم��س��ان��دت��ه��م ألب���ن���اء شعبنا 
ل����ت����ع����زي����ز ص�����م�����وده�����م يف االرايض  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 

الفلسطينية. 

ورشة عمل في رام الله توصي بتضمين مفاهيم النوع 
االجتماعي في سياسات صندوق تطوير وإقراض البلديات

ن����ت����ائ����ج ال����ت����ق����ري����ر الخاص  رام ال�����ل�����ه- أوص��������ت 
بقياس" أثر التمويل والدعم املقدم للهيئات 
امل��ح��ل��ي��ة وم���راع���ات���ه ل��ق��ض��اي��ا ال���ن���وع االجتماعي" 
وال������������������������ذي ي������������دي������������ره ص������������ن������������دوق ت��������ط��������وي��������ر وإق��������������������راض 
البلديات، بتضمني مفاهيم النوع االجتماعي 
يف ب��رام��ج ال��ص��ن��دوق، م��ن خ��الل تبني الوثائق 
واألدلة والنماذج كإسراتيجية عمل تنعكس 
الربامج  وت����ن����ع����ك����س يف  وال�������رس�������ال�������ة  ال��������رؤي��������ة  يف 
واملشاريع واألنشطة بحيث تكون عرب قطاعية 
ي���ت���م م�����ن خ���الل���ه���ا م���أس���س���ة ال�����ن�����وع االجتماعي 
كعملية تغيرية تطويرية، وليست هدفاً يتم 

السعي له فقط.
ج������اء ذل�������ك، خ������الل ورش�������ة ع���م���ل ع����ق����دت يف 
رام ال��ل��ه أم����س األول، ض��م��ن أن��ش��ط��ة برنامج 
"م������أس������س������ة م���������وازن���������ة ع�������ام�������ة م����س����ت����ج����ي����ب����ة للنوع 
االج�����ت�����م�����اع�����ي" ال�����ت�����ي ت���ن���ف���ذه���ا م����ؤس����س����ة مفتاح 
للعام ٢٠١3  بالتوازي مع اهداف برنامج تمويل 
امل��س��اواة ب��ني الجنسني وال���ذي ينفذ بالشراكة 
م�������ا ب�������ني ه����ي����ئ����ة األم�����������م امل�����ت�����ح�����دة ل�����ل�����م�����س�����اواة بني 
امل�����������رأة WOMEN UN و  ال����ج����ن����س����ني وت����م����ك����ني 
االت���ح���اد األوروب�������ي، وال����ه����ادف اىل ب��ن��اء قدرات 
م����ؤس����س����ات امل���ج���ت���م���ع امل�������دين يف م����ج����ال املوازنة 

املستجيبة للنوع االجتماعي.
وت���ض���م���ن ال���ت���ق���ري���ر ت���ح���ل���ي���الً م���ت���ع���دد األبعاد 
لشبكات العمل والتواصل الخاصة بصندوق 
تطوير وإقراض البلديات كونه املحفظة املالية 
ال��وس��ي��ط��ة ب���ني ال��ت��م��وي��ل ال��رئ��ي��ي والبلديات، 
ح���ي���ث ط������ّور ال����ص����ن����دوق ورب������ط ال���ت���م���وي���ل املقدم 
للهيئات البلدية بمجموعة من مؤشرات األداء 

التي تهدف إىل االرتقاء بعمل البلديات.

التخطيط
وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ال����ت����خ����ط����ي����ط، ف����ق����د أوصت 
ب���م���ج���م���وع���ة م������ن الخطوات  ب����ال����ق����ي����ام  ال�������ورش�������ة 
ال����ه����ام����ة إلي�����ص�����ال م����ف����ه����وم ال���ت���خ���ط���ي���ط السليم 
ومشاركة مختلف أطياف املجتمع بصبغاتهم 
املختلفة، وال��وع��ي وال���ق���درة ع��ى ال��وص��ول اىل 
املعلومات، عى أن يكون اإلفصاح أداة مسلماً 
بها يف مختلف القضايا التي يتم العمل عليها 
من البلديات بكافة املراحل. إضافة إىل تضمني 
م����ج����م����وع����ة م������ن امل�����ع�����اي�����ر ال����ف����رع����ي����ة ت�����أخ�����ذ بعني 
االع����ت����ب����ار أب�����ع�����اداً س���ي���اس���ي���ة وت���ص���ن���ي���ف���ات فرعية 

لتحقيق عدالة أكرب.

السياسات املالية
بتضمني  ال�������ورش�������ة  يف  امل������ش������ارك������ون  وأوىص 
الدليل اإلرشادي إلعداد املوازنة ليتضمن القرار 
ال��ص��ادر ع��ن مجلس ال�����وزراء ب��إع��داد املوازنات 
امل�����س�����ت�����ج�����ي�����ب�����ة ل������ل������ن������وع االج���������ت���������م���������اع. ك������م������ا أوص������������وا 
ب���ت���ش���ك���ي���ل م����رج����ع����ي����ة داخ�����������ل ال������ص������ن������دوق يكون 
هدفها الرئيس التواصل مع البلديات لإلطالع 
عى رؤيتهم للمشاريع ومدى عالقاتها وربطها 
ب��س��ي��اق ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي وم����دى رض��اه��م عن 

العالقة مع الصندوق. 

دور البلديات
وح����ث����ت ال���ت���وص���ي���ات ع����ى ف���ت���ح امل����ج����ال أمام 
تنفيذ  يف  أك������������رب  دور  ل������ه������ا  ل������ي������ك������ون  ال�������ب�������ل�������دي�������ات 
امل�������ش�������اري�������ع، وع�����������دم اق�����ت�����ص�����ار دور ال�����ب�����ل�����دي�����ة مع 
ال�����������دوائ�����������ر ال�����ه�����ن�����دس�����ي�����ة ف�������ق�������ط، وت������ح������دي������د أدوار 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ل���دوائ���ر األخ������رى م��ن��ه��ا دائ������رة امل������رأة أو 

خدمات الجمهور. 
وتضمني عملية املشاركة كمفاهيم تعكس 
م�����س�����اه�����م�����ة ح����ق����ي����ق����ي����ة ل�����ل�����ن�����س�����اء ب��������اإلض��������اف��������ة اىل 
ضرورة مشاركة كافة األطياف وخلق حوارات 
م���خ���ت���ل���ف���ة أث�����ن�����اء ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ش����اور م�����ع املجتمع 
امل������ح������ي، ت���ت���ض���م���ن ت����ح����ل����ي����الت م����ص����ال����ح النساء 
وال����رج����ال ووض�����ع خ���رائ���ط وت��ح��ل��ي��الت للقضايا 
وال���ت���ي ت��خ��ل��ق وض���وح���اً ل��ل��م��ص��ال��ح وق��ض��اي��ا كل 
من النساء والرجال، وتكون قادرة عى رصد 
ال������ف������ج������وات ال�����ق�����ائ�����م�����ة، واالن�������ت�������ق�������ال م�������ن مراحل 
الحوار والتشاور إىل مرحلة الفعل من خالل 
تحويل زمام املبادرة الفعلية عى األرض ملراقبة 
ال��س��ي��اس��ات وإق���راره���ا م��ن ق��ب��ل املجتمع املحي 
وم���راق���ب���ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وت��ص��م��ي��م ب����رام����ج تدريبية 
تكون محتضنة من كل مشروع يرتبط بالبنية 

ال���ت���ح���ت���ي���ة ل���ت���وع���ي���ة امل���ن���ف���ذي���ن وامل���خ���ط���ط���ني حول 
قضايا النوع االجتماعي، باإلضافة إىل وضع 
ش������روط م��رج��ع��ي��ة ت��ت��ض��م��ن اس���ت���ج���اب���ة الخدمة 
االستشارية املنفذة م��ن قبلهم لقضايا النوع 
االج�����ت�����م�����اع�����ي، وك������ذل������ك ت����ع����زي����ز ع���م���ل���ي���ة الرصد 
وال��������رق��������اب��������ة ل����ع����م����ل����ي����ة ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ م��������ن م������ن������ظ������ور أن 
املشاريع هي ملكية عامة وللجميع، وتحقيق 
ال��ب��ع��د ال��ت��ن��م��وي مل��ش��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، من 
خ������الل، ال���ت���ش���اور ب��ش��ك��ل أك�����رب ب���خ���ص���وص ربط 
م��ش��اري��ع البنية التحتية يف م��وض��وع��ة تعبوية 
"Theme" بحيث يكون مركزاً عى موضوعة 
تنموية تسعى البلديات إىل تحقيقها خالل كل 
سنة، وربط مشاريع البنية التحتية بمفاهيم 
اجتماعية تنظر إىل األدوار املختلفة لكل من 
الرجال والنساء، وعى أن تكون تلك املشاريع 
تحمل صفة املصالح االسراتيجية والعملية 

الخاصة بالنساء.

استنتاجات رئيسية
وخ����ل����ص امل����ش����ارك����ون يف ورش�������ة ال���ع���م���ل من 
ال��ت��ق��ري��ر إىل استنتاجات  خ����الل اس��ت��ع��راض��ه��م 
رئيسية، من أبرزها، وجود عالقة طردية بني 
األجندة التمويلية واستجابة املجتمع املحي، 

ملجموعة من الشروط ولو بصورة شكلية.
وم������ن ال�����الف�����ت م�����ن ال���ق���ض���اي���ا امل���خ���ت���ل���ف���ة التي 
قام بها الصندوق يف املرحلة األخرة مراجعة 
االجتماعي  ال��������ن��������وع  ق������ض������اي������ا  ت�������ج�������اه  س������ي������اس������ات������ه 
وبالتايل عزز التقرير ما بدأه الصندوق يف عمله 
واملبني عى بعض التوجيهات لتنظيمها بشكل 

ممأسس يف سياقات عمل الصندوق.
حيث تتعاطى الوثائق والسياسات القائمة 
ل�����دى ال���ص���ن���دوق وال���ب���ل���دي���ات م����ع ق���ض���اي���ا النوع 
االج����ت����م����اع����ي ك���م���ع���ي���ار ع����م����ل ت����ن����ف����ي����ذي، مرتبط 
ب��م��س��اح��ة ممكنة ل��ب��ع��ض ال��ن��س��اء امل��ش��ارك��ة يف 
ق���ض���اي���ا ال���ح���ك���م امل���ح���ي وال���ت���خ���ط���ي���ط التنموي، 
ف�����������ج�����������وات طبقية  ي������خ������ل������ق ه��������������ذا اإلط���������������������ار  ح�������ي�������ث 
وسلطوية يف سياق العالقات واألدوار القائمة 
ع��ى أس���اس ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي يف املجتمعات 

املحلية بني الرجال والنساء.
وت�������رت�������ك�������ز رؤي��������������ة ال��������ص��������ن��������دوق وال�������ب�������ل�������دي�������ات يف 
خططها التطويرية واالسراتيجية عى أهداف 
مرتبطة بالبنى التحتية، ومشاريع تنموية مثل 
توسيع شبكة الطرق وإعادة تأهيلها أو تأهيل 
امل���������دارس وال����ب����ن����اء، أو ش���ب���ك���ات امل����ي����اه والصرف 
الصحي....الخ. فالهدف التنموي يتحقق من 
خ��الل رؤي��ة تعكس نفسها يف إط��ار سياسايت 
ت��غ��ي��ري يتلمس ح��ي��اة ال��ن��اس رج����االً ك��ان��وا أم 
ن��س��اء.يف ح��ني، ب��اإلم��ك��ان تطوير منظومة من 
األهداف االسراتيجية الخادمة لقضية النوع 
االج�����ت�����م�����اع�����ي وت����ض����ي����ي����ق ال�����ف�����ج�����وة ال����ق����ائ����م����ة عى 
أس����اس ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي م��ن خ���الل مشاريع 
البنى التحتية والتي باإلمكان عكسها بربنامج 
اج��ت��م��اع��ي ت��غ��ي��ري ي��ح��ق��ق ال��ع��دال��ة واإلنصاف 
ال���ت���ج���م���ع���ات الجغرافية  ال���ن���س���وي يف  ل���ل���ح���راك 
املختلفة.كما خلص املشاركون أيضا إىل وجود 
فجوة يف رؤية ومضامني العمل والسياسات 
امل�����ال�����ي�����ة ب����اس����ت����ج����اب����ت����ه����ا ل����ل����ن����وع االج�����ت�����م�����اع�����ي وما 
والربامج  ل����ل����خ����ط����ط  ال�����ت�����ن�����م�����وي  امل������ض������م������ون  زال 
ذات��ه��ا ي��ع��اين م��ن رؤي���ة تضمني مفاهيم النوع 
االج��ت��م��اع��ي ب��ه��ا، وعليه ينعكس ذل��ك تلقائياً 
ال����������ن����������وع االج��������ت��������م��������اع��������ي بخصوص  ف���������ج���������وة  ع����������ى 
ال��س��ي��اس��ات امل��ال��ي��ة وع���دم استجابتها ملضمون 
يساهم يف غياب تبني منظور تخطيطي يكون 
ق������ادراً ع���ى ف��ه��م االح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة لكل 
فئة مجتمعية ضمن منظور النوع االجتماعي، 
وض���آل���ة ال��ج��ه��ود ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة واإلنصاف 
ب��ني ال���رج���ال وال��ن��س��اء.ب��ي��ن��م��ا تحتكم البلديات 
ل����رؤي����ت����ه����ا يف ال����ت����ع����ام����ل م�����ع امل���ج���ت���م���ع امل����ح����ي يف 
س����ي����اق ط���ب���ق���ي ت���م���ي���ي���زي ت����ج����اه امل���ه���م���ش���ني وعى 
رأس�����ه�����م ال����ن����س����اء، ف�����رؤي�����ة ال����ب����ل����دي����ات للتعامل 
مع الطبقة املثقفة واملتعلمة عى اعتبار أنهم 
استخدام  ب�����ج�����ان�����ب  ورأي،  خ������������ربات  أص�������ح�������اب 
املصالح العشائرية والشخصية يف إدارة كفة 
ال����ح����ك����م امل�����ح�����ي، ك�����ل ه�������ذا ي���ش���ك���ل م������أزق������اً أمام 
م���ش���ارك���ة ف���اع���ل���ة ل��ل��ن��س��اء وال���ط���ب���ق���ات املختلفة 

األقل حظاً يف املجتمع. وعليه بإمكان صندوق 
البلديات العمل عى توظيف الخربات املحلية 
وتعميق املبادرات اإليجابية يف سبيل تحقيق 
منظومة هيكلية تغير داخل هيكلية البلديات 

ورؤيتها تجاه مضامني النوع االجتماعي.
وكانت مليس الشعيبي مديرة برنامج تعزيز 
املجتمعية يف مؤسسة مفتاح، استهلت ورشة 
العمل باإلشارة إىل نتائج التقرير تتناول رؤية 
تحليلية لربنامج تطوير البلديات والذي يديره 
ص����ن����دوق إق��������راض ال����ب����ل����دي����ات، ب����ه����دف الخروج 
بتوصيات عملية تساهم يف تطوير سياسات 
وات���ج���اه���ات ال��ع��م��ل ض��م��ن ن��ط��اق إدم�����اج النوع 
االجتماعي يف السياسات والربامج والخطط، 
ض��م��ن ق��ط��اع ال��ح��ك��م امل��ح��ي ب��ش��ك��ل ع����ام، ويف 
إط����ار ع��م��ل ال��ص��ن��دوق ب��ش��ك��ل خ����اص، مشيدة 
باألدبيات  ي���ت���ع���ل���ق  ف����ي����م����ا  ال������ص������ن������دوق  ب�����ت�����ع�����اون 

واملعلومات الالزمة والضرورية.

مداخالت املشاركني
ويف م��داخ��ل��ت��ه خ���الل ورش����ة ال��ع��م��ل، أشاد 
ع��ب��د امل��غ��ن��ي ن��وف��ل م��دي��ر ع���ام ص��ن��دوق وتطوير 
ال��ب��ل��دي��ات ب��م��ؤس��س��ة م��ف��ت��اح يف دع���م الهيئات 
امل�����������������دين، م�������ش�������را إىل دور  امل�����ح�����ل�����ي�����ة وامل������ج������ت������م������ع 
م���ؤس���س���ة م���ف���ت���اح يف دع������م ع�����ض�����وات املجالس 

املحلية يف االنتخابات وبناء قدراتهن.
وشدد نوفل عى ضرورة أن يكون للصندوق 
دور ري���ادي يف العمل، وأن تعمم الدراسات 
عى صعيد الوطن لتحقيق املنفعة العامة، ما 
من شأنه أن ي��ري ويغني النوع االجتماعي، 
ويدفع به يف االتجاه الصحيح، خاصة أننا يف 
م���رح���ل���ة ب���ن���اء وت����ح����رر وط����ن����ي، ون����أم����ل أن تكون 
مؤسساتنا عى قدر من الكفاءة واملسؤولية.

تحسني آليات تنسيق املساعدات
ب��دوره، دعا هشام القدومي مدير برنامج 
دع������م امل������س������اواة ب�����ني ال���ج���ن���س���ني يف ه���ي���ئ���ة األمم 
ب����������ني ال������ج������ن������س������ني – فرع  ل�������ل�������م�������س�������اواة  امل��������ت��������ح��������دة 
ب�����ت�����وص�����ي�����ات إلدماج  ال��������خ��������روج  ف����ل����س����ط����ني، إىل 
السياسات  يف  االج�������ت�������م�������اع�������ي  ال����������ن����������وع  ق�������ض�������اي�������ا 
وال������ربام������ج وال����خ����ط����ط، وت���ح���س���ني آل����ي����ة تنسيق 
امل������س������اع������دات م������ع امل�����ؤس�����س�����ات ال�����داع�����م�����ة بحيث 
تتضمن النوع االجتماعي وتأخذ به، واصاف 
املنهجية التي اعتمدها التقرير، بأنها منهجية 
علمية تستند إىل حلقة متكاملة م��ن برنامج 

تطوير صندوق البلديات.

إضاءات يمكن االستفادة منها
يف ح����ني ق�����ال امل����دي����ر امل������ايل ل���ص���ن���دوق تطوير 
البلديات، أن التقرير اشتمل عى إضاءات من 
املمكن أن يستفيد منها الصندوق واملؤسسات 
ال���ش���ري���ك���ة، واص����ف����ا وزارة ال���ح���ك���م امل���ح���ي بأنها 
ال��ح��رب��ة يف املساهمة بتطوير البلديات،  رأس 
م������ا س���ي���ن���ع���ك���س إي�����ج�����اب�����ا ع������ى ع����م����ل الصندوق 
ذات����ه. وأش����ار إىل أن ص��ن��دوق ت��ط��وي��ر البلديات 
م���ن امل���ؤس���س���ات ال���ري���ادي���ة ع���ى م��س��ت��وى تقييم 
قيم النزاهة والشفافية، وأيضا عى مستوى 

املشاركة واملساءلة املجتمعية.

مرحلة جديدة
بينما وصفت ليى دعيبس مديرة الربامج 
يف منتدى شارك الشبابي التقرير بأنه يعكس 
ل����ل����ب����ل����دي����ات إلح������������داث التغير  م����رح����ل����ة ج������دي������دة 
االج������ت������م������اع������ي والفئات  ال��������ن��������وع  ق�����ض�����اي�����ا  ودع�������������م 

املهمشة. 

 تكامل
أم��ا حنان امسيح، مدير ع��ام وح��دة النوع 
االج��ت��م��اع��ي يف وزارة ال��ح��ك��م امل��ح��ي، فقالت، 
إن التقرير يكمل عمل ال��وزارة، ويمكن البناء 
ع��ل��ي��ه يف ت���ط���وي���ر س���ي���اس���ات ال���ح���ك���م امل���ح���ي بما 

يخدم النوع االجتماعي.
يف حني اعتربت بسمة الناجي، مستشارة 
م����ل����ت����ق����ى ال��������ن��������وع االج������ت������م������اع������ي وال������ح������ك������م املحي 
التقرير بأنه دراسة تفتح أمام الجميع مجاالت 
التطوير، يف حني أن دور الحكومة هو الرقابة 
الالمركزية،  وامل������س������اءل������ة  ال����ش����ف����اف����ي����ة  وض������م������ان 

واالستفادة منه لتطوير قضايا أخرى.

بلديتا الخليل وتشانج الفرنسية
تبحثان امكانية التعاون المشترك  

ال��خ��ل��ي��ل – م���راس���ل ے ال���خ���اص - التقى 
ال���دك���ت���ور داود ال����زع����ري رئ���ي���س ب��ل��دي��ة الخليل 
ام�����س ب���ن���ائ���ب رئ����ي����س ب���ل���دي���ة ت���ش���ان���ج الفرنسية 
"ي��اف��ي��س م����ري ب��ي��ل��ود" وال���وف���د امل���راف���ق بهدف 
ب��ح��ث ام��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اون امل��ش��رك ب��ني املدينتني 
ووض������ع اس������اس ل���ل���ش���راك���ة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف عدة 
م����ج����االت م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���ق���ط���اع���ات التبادل 
الثقايف والطاقة املتجددة والتعليم وتكنولوجيا 

املعلومات والبنية التحتية.
ورح����ب ال��دك��ت��ور ال���زع���ري ب��ال��ض��ي��وف مثمنا 
زيارتهم ملدينة الخليل، ومقدما نبذة تاريخية 
ع��ن��ه��ا وع���م���ا ت��ش��ت��ه��ر ب����ه يف ق���ط���اع���ات الصناعة 
وال���������ت���������ج���������ارة وال�������������زراع�������������ة وم������������ا ت�����ش�����ك�����ل�����ه م���������ن ثقل 
اق���ت���ص���ادي وس����ك����اين ع����ى م���س���ت���وى املحافظات 

الفلسطينية.
التوجه  اىل  ال������������زع������������ري  ال���������دك���������ت���������ور  وأش���������������������ار 
االس����رات����ي����ج����ي ل�������دى ب����ل����دي����ة ال���خ���ل���ي���ل يف جانب 
العالقات الدولية وإبرام االتفاقيات املشركة 
م���ع م���دن ع��رب��ي��ة واخ�����رى اج��ن��ب��ي��ة ب��ه��دف تبادل 
ال�����خ�����ربات وت���ن���ف���ي���ذ م����ش����اري����ع ح���ي���وي���ة ت���س���ه���م يف 
تطوير املدينة و ازدهارها مركزا عى اتفاقيات 
ال��ت��وأم��ة وال���ت���ع���اون م���ع امل����دن ال��ف��رن��س��ي��ة والتي 
م����������ن ض�����م�����ن�����ه�����ا ب�������ل�������ف�������ور وارك����������������������وي وس����������ان����������ت بير 
دي ك�������ور ال�����ت�����ي ت���ج���م���ع���ه���م م�����ع ب����ل����دي����ة الخليل 
اتفاقية توأمة سابقة .وثمن الدكتور الزعري 
دور ال���ش���ع���ب وال���ح���ك���وم���ة ال���ف���رن���س���ي���ة يف دعم 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يف كافة 
امل�����واق�����ف ال����دول����ي����ة ودع��������ا ال���ض���ي���ف ل���ن���ق���ل صورة 

ال��وض��ع للشعب ال��ف��رن��ي مبيننا ان الشعب 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ي������دع������و ل����ت����ح����ق����ي����ق ال�������س�������الم وحل 
ال���دول���ت���ني إال ان اس���رائ���ي���ل غ����ر م��ع��ن��ي��ة بإعادة 
ال��ح��ق��وق ألص��ح��اب��ه��ا.م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب ب��ي��ل��ود عن 
ت���ض���ام���ن���ه م�����ع ال���ش���ع���ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وقضيته 
العادلة وعن سعادته لزيارة فلسطني ومدينة 
الخليل واإلط��الع عى واقعها وق��درة املجلس 
البلدي عى ادارة املدينة يف ظل كل الصعوبات 
ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���ا وال���ن���اج���م���ة ع����ن ت��ق��س��ي��م املدينة 
ت�����ع�����ي�����ش�����ه . وبعد  ال��������������ذي  ال�������س�������ي�������ايس  وال�����������واق�����������ع 
ال����ل����ق����اء الهدايا  ن����ه����اي����ة  ال����ط����رف����ني يف  ت�����ب�����ادل  ان 
التذكارية دع��ا  بيلود الدكتور الزعري لزيارة 
م����دي����ن����ت����ه وال�����ع�����م�����ل ع�������ى ب�����ح�����ث اس���������س واليات 

للتعاون املشرك .

بيت أمر .... اعتداءات إسرائيلية على مدار العام
أظهرت   - ال�������ق�������واس�������م�������ي  ج��������ه��������اد  ال�������خ�������ل�������ي�������ل- 
اإلح����ص����ائ����ي����ات ال����ت����ي أع���دت���ه���ا ال���ل���ج���ن���ة الشعبية 
ملقاومة االستيطان ووح��دة العالقات العامة 
وتكنولوجيا املعلومات يف بلدية بيت أمر، أن 
اع�������ت�������داءات االح������ت������الل ت����واص����ل����ت وب���ش���ك���ل شبه 
ي���وم���ي ع����ى ال���ب���ل���دة ال����واق����ع����ة ش���م���ال الخليل، 

خالل العام املنصرم.

االعتقاالت ...
فعى صعيد االعتقاالت ، بني التقرير أن 
عدد املتعقلني منذ مطلع  عام ٢٠١3حتى نهايته 
، ب���ل���غ م���ائ���ة وث���م���ان���ي���ة ع���ش���ر م��ع��ت��ق��ال م��ن��ه��م 8٢ 
معتقال دون الثامنة عشرة، وخمسة معتقلني 
إداريني منذ أكر من عام، فيما يتواجد حاليا 
يف السجون 7٤ معتقالً قسم منهم محكوم 
وال���ق���س���م اآلخ�����ر يف ان���ت���ظ���ار امل��ح��اك��م��ة م��ن��ذ أكر 

من عام ونصف.
وأض����������اف، أن م����ن ب����ني امل���ع���ت���ق���ل���ني ٢5 طالبا 
م����درس����ي����ا و١8 ط����ال����ب����اً ج����ام����ع����ي����اً، م����ش����را اىل أن 
هناك 3 محكومني باملؤبد هم : مضر موىس 
اح��م��د أب���و دي����ة" ٢5 ع��ام��اً " وامل��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ عام 
٢٠٠7 ومحكوم باملؤبد و7 سنوات وموىس آدم 
سالم اخليل" ٢5 عاماً "محكوم باملؤبد وموىس 
إب����راه����ي����م م������وىس ال����ط����ي����ط" ٢3 ع�����ام�����اً "محكوم 

مؤبدين ومعتقل منذ ٢٠٠9.

اإلصابات .....
وب������ني ال���ت���ق���ري���ر ، أن ع������ام ٢٠١3 ش���ه���د مئات 
حاالت اإلصابة بالغاز املسيل للدموع تركزت 
معظمها يف منطقة عصيدة وعشرات اإلصابات 
بالرصاص املطاطي، كما شهد 3١ حالة اعتداء 
من قبل قوات االحتالل واملستوطنني وتشمل 
اإلص�����اب�����ة ب����ال����رص����اص ال����ح����ي وال���ت���ن���ك���ي���ل وقنابل 

الصوت والغاز بشكل مباشر.
ركز  االح�����������ت�����������الل  أن  اىل  ال�������ت�������ق�������ري�������ر،  وأش������������������ار 
اعتداءاته عى القطاع الزراعي كون بلدة بيت 
أم����ر ب���ل���دة زراع����ي����ة، ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ت��ق��ط��ي��ع عشرات 
األش��ج��ار املثمرة خ��اص��ًة ال��زي��ت��ون، موضحا أن 
ه������ذه االع��������ت��������داءات ش���م���ل���ت م���ن���ع امل������زارع������ني من 
العمل يف أرضهم واالعتداء عليهم، وتركزت 
هذه االعتداءات يف منطقة وادي أبو الريش. 
وكان امل��زارع حماد الصليبي أكر املستهدفني 

ب�����ه�����ذه االع����������ت����������داءات س������������واًء ك�����ان�����ت ج����س����دي����ة او 
اعتداءات عى أرضه.

وحدات املستعربني.....
ولفت التقرير ، اىل أن الوحدات الخاصة 
" امل���س���ت���ع���رب���ني" ن���ص���ب���ت س���ب���ع���ة ك���م���ائ���ن داخل 
بلدة بيت أم��ر واعتقلت املستهدفني خاللها، 
م��ش��را اىل أن ع���ددا م��ن ه��ذه الكمائن حدثت 

داخل املنازل.
استهدافا  ش������ه������دت  امل����������������دارس  أن  وأض��������������اف 
واض������������ح������������ا م������������ن ق��������������������وات االح����������������ت����������������الل، ح��������ي��������ث تم 
امل�������دائ�������ن األساسية  اس�����ت�����ه�����داف م������درس������ة زه���������رة 
للبنات، وأطلقت داخلها عشرات قنابل الغاز، 
وعطل الدوام فيها وتعليقه عدة مرات خالل 

العام ٢٠١3 نتيجة هذه االعتداءات.

إغالقات .....
وأك���د التقرير ، أن ق���وات االح��ت��الل اغلقت 
م���دخ���ل ال���ب���ل���دة ال���رئ���ي���س ع���ش���رات امل������رات خالل 
ال�����ع�����ام ٢٠١3 ب����ال����ب����واب����ة ال����ح����دي����دي����ة امل����ق����ام����ة عى 
م��دخ��ل ال��ب��ل��دة، يف ال���وق���ت ال����ذي واص���ل���ت فيه 
إغالق عدد من املداخل الفرعية ومدخل مقربة 
ال���ب���ل���دة ل��ل��ع��ام ال���ث���ال���ث ع���ى ال����ت����وايل بمكعبات 
إسمنتية.ومن ناحية اإلخطارات بالهدم، اشار 
ال���ت���ق���ري���ر اىل أن�����ه ت����م إخ����ط����ار ١5 م����واط����ن����اً بوقف 
ال��ع��م��ل يف األرايض أو امل����ن����ازل ق��ي��د اإلن����ش����اء أو 
منازل مسكونة وتم إخطار مواطن واحد بهدم 
م���ن���زل���ه، م���وض���ح���ا أن ه�����ذه اإلخ�����ط�����ارات تركزت 
يف م��ن��ط��ق��ة ال����ق����رن وم���ن���ط���ق���ة ال�����ش�����ارع الرئيس 
)القدس – الخليل(، فيما تم تسليم عشرات 
ال���ت���ب���ال���ي���غ مل���ق���اب���ل���ة ج����ه����از امل����خ����اب����رات اإلسرائيي 

سواًء يف معسكر عصيون أو حاجز ترقوميا.

مداهمات ....
وداه���������م���������ت ق�������������وات االح���������ت���������الل خ����������الل العام 
املنصرم ، عشرات املنازل يف بيت أمر واحدثت 
أضرارا يف املمتلكات واألثاث ، حيث كانت هذه 
امل���داه���م���ات ت��ح��ص��ل ب��ش��ك��ل ش��ب��ه ي���وم���ي، الفتا 
اىل ج���ه���ود ال���ه���الل االح���م���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي الذي 
قدم العالج امليداين ل� 8٤ حالة من اإلصابات 
وع�������دد آخ������ر م�����ن ال�����ح�����االت ال����ت����ي ت�����م ن���ق���ل���ه���ا إىل 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ب��ع��د اع����ت����داءات ق�����وات االحتالل 

امل�����ؤس�����س�����ات الدولية  ك����م����ا اش���������ار اىل ج�����ه�����ود   .
التي كانت أكر تواجدا ومتابعة لالعتداءات 
اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة يف ب����ي����ت أم��������ر خ��������الل ال������ع������ام ٢٠١3 
ل����ح����ق����وق اإلنسان  ب���ي���ت���س���ي���ل���م  وه��������ي م����ؤس����س����ة 
وال���ص���ل���ي���ب األح����م����ر وم���ك���ت���ب امل����ف����وض السامي 
ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان وم��ؤس��س��ة ال��ض��م��ر، منوها 
بدور االعالم الفلسطيني الذي تميز بمتابعة 
م��ج��ري��ات االح�����داث وت��وث��ي��ق��ه��ا ون��ش��ره��ا بشكل 

شبه يومي.

جامعة الخليل تصدر كتابا جديدا 
حول األبعاد القانونية والسياسية 

لعضوية فلسطين في األمم المتحدة
ال��خ��ل��ي��ل - م��راس��ل ے ال��خ��اص -  أص����درت ك��ل��ي��ة ال��ح��ق��وق يف ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ل ك��ت��اب��ا جديدا 
بعنوان "عضوية فلسطني يف األمم املتحدة: األبعاد القانونية والسياسية" من خالل دار النشر 
الربيطانية ""Cambridge Scholars. وي��ق��ع الكتاب يف ٤73 صفحة يتكون م��ن ث��الث��ة أجزاء 
وسبعة عشر فصال من تحرير الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق يف الجامعة. حيث 
ساهم يف فصول الكتاب ثمانية عشر باحثا من مختلف الجامعات الفلسطينية والعاملية، منها 
أكسفورد وكلفورنيا والخليل والجامعة األمريكية يف واشنطن والقدس ولندن وج��ورج تاون 
وجنيف وأوهايو والنجاح وفلوريدا وكامربدج. وجاء الكتاب تتويجا لنتائج املؤتمر الدويل الذي 

عقد يف جامعة الخليل يف شهر نيسان ٢٠١٢.
يأيت هذا الكتاب لسد الفراغ العلمي الناتج عن املحاوالت الفلسطينية للحصول عى العضوية 
الكاملة يف منظمة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة. وهو يقدم لصانعي القرار الفلسطيني 
مجموعة م��ن ال��دراس��ات ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ى نتائج عضوية فلسطني ك��دول��ة يف األم���م امل��ت��ح��دة، بما 
يف ذلك الوضع التمثيي ملنظمة التحرير الفلسطينية، والوضع القانوين والسيايس للالجئني 
الفلسطينيني، والجنسية الفلسطينية وجوازات السفر والتمثيل الدبلومايس، والوضع القانوين 
لألسرى الفلسطينيني، ومستقبل مدينة القدس، تأثر االنضمام إىل محكمة الجنايات الدولية، 
وال��ع��ض��وي��ة يف ال����وك����االت امل��ت��خ��ص��ص��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ألم���م امل���ت���ح���دة خ���اص���ة م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة العاملية، 
امل��ف��اوض��ات وتقسيم امل��ي��اه ب��ني فلسطني وإس��رائ��ي��ل واألردن وس��وري��ا ول��ب��ن��ان، وتطبيق اتفاقيات 
حقوق اإلنسان الدولية والقانون الدويل اإلنساين يف حالة استمرار االحتالل، والنظام القانوين 
امل��س��ت��ق��ب��ي، واالس��رات��ي��ج��ي��ة الفلسطينية املطلوبة  ال��دس��ت��ور الفلسطيني  امل��ن��ش��ود،  الفلسطيني 
للتعامل مع ال��والي��ات املتحدة األمريكية باملقارنة مع حالة جنوب إفريقيا، والبديل املمكن يف 

حال فشل حل الدولتني.
من الجدير ذكره أن الدكتور معتز قفيشة يحمل درجة الدكتوراة بامتياز يف القانون الدويل 

والعالقات الدولية من معهد جنيف العايل للعالقات الدولية يف سويسرا.

ندوة لمركز "شمس" في الخليل 
 ال��خ��ل��ي��ل - أك����د امل���ق���دم ردي���ن���ة ب��ن��ي ع�����ودة م���دي���ر دي������وان امل���ظ���ال���م وح���ق���وق اإلن����س����ان يف الشرطة 
الفلسطينية أنه ال حصانة ملن ينتهك حقوق اإلنسان، وأن ديوان املظالم الذي أنىش بقرار من 
اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة لم يأت كخطوة "تجميلية"،وإنما كقناعة راسخة من 

أن رؤية ورسالة الشرطة تقوم عى حماية الحقوق والحريات .
جاء ذلك خالل ندوة حول"آليات تفعيل نظام املساءلة وآليات الشكاوى يف الشرطة " نظمها 

مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" يف الخليل.
وب��ني بني ع���ودة طبيعة عمل دي���وان املظالم بالشرطة وآل��ي��ات تقديم ال��ش��ك��اوى ،م��ؤك��داً أن 
كل شكوى يقدمها املواطن وتثبت وجود انتهاك يعاقب الشرطي وقد يصل إىل الطرد يف بعض 

األحيان. 
وقال أستاذ اإلعالم نضال أبوعياش أن هناك صورة نمطية سيئة راسخة يف ذهن املواطن عن 
الشرطة متمثلة بالخوف والرهيب من الجهاز ما يؤدي إىل إتساع الهوة بني املواطن والشرطة 

وإن أفضل طريقة ووسيلة لوصول الشرطة إىل الجمهور هي وسائل اإلعالم. 
 واوضح الدكتور عمر رحال مدير مركز "شمس" أن الهدف من الندوة هو تقليص الفجوة 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني امل��واط��ن وامل��ؤس��س��ة ال��ش��رط��ي��ة وت��غ��ي��ر ال��ص��ورة النمطية ال��ت��ي يحملها امل��واط��ن تجاه 
ال���ش���رط���ة ف��ي��م��ا ي���خ���ص م����وض����وع ال����ش����ك����اوى .  وج�������اءت ال����ن����دوة ض���م���ن س��ل��س��ل��ة ن���ش���اط���ات تفعيل 
املساءلة القانونية وآلية التعامل مع الشكاوى بدعم وتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ  

."UNDP"
 وتضمنت توصيات الندوة ضرورة توعية املواطنني بحقوقهم يف مقابل توعية رجال الشرطة 
بواجباتهم ، ووضع آليات واضحة يف عملية اختيار منتسبي املؤسسة الشرطية وإعداد مدونات 
سلوك تنظم عمل الشرطة وأن يأخذ اإلعالم دوره يف تعزيز املساءلة للمؤسسة الشرطية ويف 

حماية الحقوق والحريات.

تنفيذ  مشروع توزيع قسائم 
غذائية على العمال

غزة- شرع االتحاد العام لنقابات عمال فلسطني امس بتنفيذ مشروع توزيع قسائم غذائية 
عى مئات العمال يف مختلف محافظات قطاع غزة.

ويأيت املشروع يف ظل تفاقم أوضاع العمال يف القطاع، بسب تشديد الحصار اإلسرائيي، 
واستمرار أزمتي الوقود والكهرباء.

وعزا رئيس اتحاد نقابات العمال سامي العميص تنفيذ املشروع خالل هذه الفرة إىل تضرر 
آالف العمال م��ن ج��راء املنخفض ال��ج��وي "أليكسا" ال��ذي أح��دث أض����راًرا كبرة يف ممتلكاتهم، 

مشرا إىل أنَّ االتحاد لن يدخر جهًدا يف تقديم الخدمات واملساعدات املمكنة للعمال.
وفيما يتعلق بواقع العمال، أشار العميص إىل أنَّ قطاع غزة يضم قرابة ١٢٠ ألف عاطل عن 
العمل، يعيلون ما يقرب من 6١5 ألف نسمة، مؤكًدا عى أهمية تنفيذ برامج ومشاريع كبرة 

للتخفيف من معاناتهم.
وتابع أّن "شريحة العمال تأثرت بشكل كبر بسبب األزمات املتعددة التي ما زالت تعصف 

بالقطاع"، مشًرا إىل أهمية تضافر الجهود بني املؤسسات الحاضنة للعمال ملساعدتهم. 

تشكيل صندوق التكافل 
الخيري في محافظة قلقيلية

قلقيلية - املنهل للصحافة واالع��الم - أكد مجتمعون عى ض��رورة إنشاء صندوق التكافل الخري يف 
محافظة قلقيلية، جاء ذلك خالل اجتماع عقد يف محافظة قلقيلية ترأسه محافظ قلقيلية اللواء الدكتور 
عبدالله كميل بحضور ممثلني عن القطاع الخاص واملؤسسات األهلية ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم 
ن����زال .وخ����الل ال��ل��ق��اء رح���ب امل��ح��اف��ظ ب��ال��ح��ض��ور وأش����اد ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��وم ب��ه م��ؤس��س��ات امل��ح��اف��ظ��ة بشقيها 
الرسمي واأله���ي، مشرا اىل ان فكرة التكافل ج��اءت لتعزيز العالقات اإلنسانية ب��ني البشر، منوها إىل 
ان محافظة قلقيلية تخوض تحدي وطني مركب ون��زاع يومي مع االح��ت��الل وه��ذا يتطلب خلق مناخ من 
الوئام االجتماعي بني الناس وتجسيد وحدة الشعب فعال وليس شعارا، مؤكدا أن الصندوق يهدف إىل 
تجسيد ثقافة التكافل بني الناس وعمل الخر.وأشار املحافظ اىل ان صندوق التكافل الخري خطوة نحو 
تعزيز بناء وتطوير املحافظة بمشاركة كافة الفعاليات، مطالبا بتعزيز روح الشراكة من خالل الصندوق 
ال��ذي يخدم كافة الشرائح م��ن املحافظة بعيدا ع��ن ال��ل��ون الحزبي ، مطالبا بمؤسسة الصندوق لضمان 
أوسع مشاركة .وخالل االجتماع ناقش املجتمعون األهداف الرئيسية للصندوق والتي تقوم عى هدفني 
أساسيني، هما ترميم وتأهيل البيوت لألسر الفقرة واملحتاجة؛ ومساعدة طالب املحافظة غر القادرين 
ع���ى إت���م���ام تعليمهم ال��ج��ام��ع��ي ، وت���م م��ن��اق��ش��ة آل���ي���ات ع��م��ل ال��ص��ن��دوق ل��ض��م��ان ال��ش��ف��اف��ي��ة ح��ي��ث سيكون 
الصندوق مستقال تشارك فيه كافة الفئات، كما تم االتفاق عى وضع نظام داخي للصندوق وتشكيل 

مجلس إدارة خاص به ، و تشكيل لجان فنية ومالية للصندوق .


